
TERVETULOA!
Meidän arvomme, jotka ohjaavat toimintaamme

•Olemme väylä osallisuuteen
•Palvelemme ammatillisesti ja tekemisen iloa kunnioittaen
•Toimimme tuloksellisesti jatkuvuuteen ja ihmislähtöisyyteen 
perustaen
•Osaamme ja onnistumme yhdessä

AVUSTAJAINFO 
Aloitetaan klo 14

Suljethan oman mikkisi ja kamerasi.



VÄLITTÄÄ AVUSTAJIA

Avustajia palkallisiin töihin

Vapaaehtoisia avustajia

TOIMIALUE 

Varsinais-Suomi ja Satakunta

TOIMINNASTA VASTAA

Lounais-Suomen lihastautiyhdistys ry

YHTEISTYÖKUMPPANEINA

toiminta-alueen vammaisjärjestöt, kunnat ja 
seurakunnat

TOIMINNAN RAHOITUS

mukana olevat kunnat &  STEA  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus



TOIMINTA-ALUEET 

• 2020 Huittinen ja Marttila
• 2018 Pyhäranta
• 2015  Taivassalo
• 2014  Pohjois-Satakunta, Sauvo 
• 2013  Pori, Ulvila, Merikarvia, Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Eurajoki, 

Luvia, Nakkila, Kankaanpää,  Karvia, Kokemäki, Nousiainen, 
Paimio, Pomarkku, Siikainen,

• 2012 Parainen, Pöytyä
• 2011 Loimaa, Aura
• 2010 Vehmaa
• 2009 Kaarina
• 2008 Salo, Somero, Muurla, Köyliö, Säkylä
• 2007 Naantali, Masku, Lappi TL
• 2006 Raisio, Lieto
• 2000 Rauma, Eura, Laitila, Uusikaupunki , Mynämäki 
• 1994 Turku



TOIMIPISTEET:

• TURUSSA, RAUMALLA, PORISSA ja 
SALOSSA

HENKILÖKUNTA (19 henkilöä):

Toiminnanjohtaja

Alueohjaaja (10)

Palveluohjaaja

Järjestösuunnittelija (3)

Talousosasto (4)  



VÄLITTÄÄ AVUSTAJIA 

• PALKALLISIIN TÖIHIN

Henkilökohtaisiksi avustajiksi

Tukihenkilöiksi

Koulunkäynnin avustajiksi

• VAPAAEHTOISIA AVUSTAJIA 

Liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisille sekä muistisairaille
asiakkaille mm. harrastuksiin, asiointiin, matkoille ym. 
toimintaan



JÄRJESTÄMME KOULUTUKSIA AVUSTAJILLE, 
TYÖNANTAJILLE SEKÄ MUILLE RYHMILLE

TUETAAN, OHJATAAN JA NEUVOTAAN

TIEDOTETAAN AVUSTAJAKESKUKSEN TOIMINNASTA 

TIEDOTETAAN VAMMAISPALVELUN MUUTOKSISTA 



VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT kaikille avoimia

• järjestetään yhteistyökunnissa eri puolella alueita

• kesto noin 23 opintotuntia

• maksuttomia

• ei edellytetä sitoutumista toimintaan

KOULUTUKSET rekisteröityneille 

• aihealueina mm. ergonomia, hätäensiapu, 
tukiviittomat, työhyvinvointi, eri diagnoosit…

• työsuhdeinfot



VAPAAEHTOISTOIMINTA





VAPAAEHTOISTOIMINTA

• Avustajakeskuksessa tarkoittaa vapaaehtoisten 
avustajien välitystä liikunta-, näkö- ja 
kehitysvammaisille sekä muistiasiakkaille.

• Vapaaehtoisavustaja välitetään vapaa-ajan 
toimintoihin, asiointiin tms. kodin ulkopuoliseen 
toimintaan.

• Vapaaehtoisavustaja toimii ilman palkkaa, 
asiakas maksaa vapaaehtoiselle kulukorvausta 

• Vapaaehtoisavustus voi olla kertaluonteinen tai 
ns. vakituinen avustus (max 1x vko).

• Vapaaehtoisavustuksen aikana sekä asiakas että 
avustaja ovat vakuutettuja Avustajakeskuksen 
toimesta.



TILASTOTIETOA 
20120120

vapaaehtoiskeikkojen määristä: 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Keikkamääriä 2014-2019



PALKALLINEN TOIMINTA





PALKALLINEN 
TOIMINTA

• Henkilökohtaisen avustajapäätöksen 
vammaispalvelusta saaneet voivat hakea 
avustajaa mm. Avustajakeskuksen kautta.

• Avustajakeskus pitää yllä avustajarekisteriä.

• Tiedottaa avoinna olevista työpaikoista 
www.avustajakeskus.fi.

• Kunnille tuotettava palvelu:
✓ Tuettu työsuhdepalvelu



TILASTOTIETOA PALKALLISESTA 
TOIMINNASTA:

• Työsuhde meidän kautta löytyneen 
avustajan kanssa solmitaan keskimäärin  
3000 kertaa vuodessa.

• Rekisteröityneitä työnantajia n. 1700.

• Rekisteröityneitä työnhakijoita ja työssä 
olevia avustajia n. 3000.



HENKILÖKOHTAINEN APU

Henkilökohtainen apu mahdollistaa vammaiselle ihmiselle itsenäisen elämän. 
Se on vammaispalvelulain turvaama palvelu, joka myönnetään hakijan yksilöllisen tarpeen 
perusteella. 
Henkilökohtainen apu kohdistuu toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai 
sairauden vuoksi selviä. 

Kuka saa henkilökohtaista apua?
• Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka 

tarvitsee toisen ihmisen antamaa
välttämätöntä apua niissä tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan 
tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään.

• Avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja 
toimintarajoitteista.



HENKILÖKOHTAINEN APU

Kuka myöntää?

• Henkilökohtaista apua myöntää vammaiselle ihmiselle oman 
kotikunnan sosiaalitoimi/vammaispalvelu.

Henkilökohtaisen avun järjestämistapoja

-työnantajamalli (vammainen henkilö itse toimii työnantajana)

-palveluseteli

-kunnan hankkima tai järjestämä avustajapalvelu



AVUSTAJAN TYÖSTÄ
• Kyseessä on erityinen työ: tapahtuu työnantajan 

kotona ja/tai kodin ulkopuolella. Työ sisältää 
hyvinkin henkilökohtaisia ja erilaisia työtehtäviä 
kohdentuen mm: 

• Päivittäisiin toimiin

• työhön ja opiskeluun

• vapaa-ajan toimintoihin

• Avustajalta vaaditaan erilaista osaamista ja 
taitoja, riippuen työnantajan tarpeista. 
Työnantaja määrittelee itse, minkälaista 
koulutusta/osaamista avustajalta vaatii.

• Avustajan työn tekemiseen ei vaadita pätevyyttä 
antavaa tutkintoa.

• Henkilökohtaisen avustajan ammatillinen 
koulutus (tutkinnon osa), Vammaisalan 
ammattitutkinto (tutkinnon perusteet 1.8.2021 
alkaen voimassa). 



PÄIVITTÄISISSÄ TOIMISSA AVUSTAMINEN

Päivittäisiä toimia ovat arkielämän normaalit säännöllisesti toistuvat 
asiat, kuten:

• liikkuminen, pukeutuminen

• hygieniasta  huolehtiminen (esim. peseytyminen ja wc-käynnit)

• kodinhoitoon liittyvät tehtävät (esim. vaate- ja ruokahuolto, 
kodin siivous, pihatyöt )

• tiedon käsittely ja hankinta (esim. laskujen maksu)

• kodin ulkopuolelle suuntautuvat asioinnit (esim. käynnit 
kaupoissa ja palvelupisteissä)



TYÖSSÄ JA OPISKELUSSA AVUSTAMINEN

• Tässä yhteydessä työllä tarkoitetaan vammaisen henkilön tekemää 

palkkatyötä tai yritystoimintaa, jolloin avustaja mahdollistaa 

työnantajansa työskentelyä.  

• Opiskelulla tarkoitetaan tutkinnon suorittamista tai sellaista opiskelua, 

joka vahvistaa vammaisen ihmisen ammattitaitoa ja 

työllistymisedellytyksiä.                                                                       

Työ voi olla esim. tavaroiden kuljettamista, opiskelu- ja työvälineidän esille 

ottamista, tiedonhakua sekä ruokailuissa ja wc-käynneillä avustamista. 



VAPAA-AJALLA AVUSTAMINEN

Harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja 
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

• Tarkoitus on mahdollistaa henkilön osallistuminen ympäröivään 
yhteiskuntaan toimintakyvyn alenemasta huolimatta.

• Näihin toimiin kuuluvat esim. liikunta-, sivistys- ja 
kulttuuriharrastukset, yhdistystoiminta, poliittinen osallistuminen, 
kyläily ja juhlat. 

• Pääsääntöisesti kodin ulkopuolelle suuntautuvaa vapaa-ajan 
toimintaa.



TYÖTEHTÄVISTÄ

Henkilökohtaisen avustajan työ voi olla mm. 
avustamista liikkumisessa sekä silminä ja käsinä toimimista.

• Työnantaja määrittelee työtehtävät sekä ohjeistaa ja perehdyttää 
työntekijää niiden tekemisessä. 

• Työnantaja on lähtökohtaisesti juridisessa vastuussa itsestään ja 
tekemisistään.

• Lääkehoitoon liittyvät tehtävät ovat aina erityisiä ja niistä tulee sopia 
erikseen.

• Avustaja on aina omalta osaltaan vastuussa tietojen 
luottamuksellisuuden säilymisestä ja salassapidosta.



TYÖAJASTA

• Tuntimäärät voivat vaihdella työsuhteittain esim. 
10h/kk tai 40h/vko. 

• Työ voi olla päivä-, ilta- tai viikonlopputyötä. 

• Työvuorot suunnitellaan ja saatetaan tiedoksi 
etukäteen, viimeistään viikkoa ennen jakson alkua. 
Suunniteltuja työvuoroja voidaan muuttaa vain 
yhteisellä sopimuksella.

• 0-tuntisopimuksiin tulee olla työntekijän aloite tai 
työnantajalta painavat perusteet.

PALKKAUS

• Palkka ja sen määräytymisperusteet ovat kunnan päätöksen mukaiset. 
• Palkka vaihtelee kunnittain ja on noin 9,5-12,5€/tunti. 



MUUTA

• Työnantajalla on työsuojeluvelvoite (apuvälineet, 
tarvittavat suojavarusteet, työhön perehdytys, 
asiallinen työskentelyilmapiiri, avustaja ei saa työssään 
altistua tupakansavulle jne.).

• Avustajan ei suositella käyttävän omaa autoa 
työnantajan kuljetuksiin. Vammaispalvelu ei korvaa 
kilometrikorvauksia avustajalle. Avustaja voi 
työtehtävänä ajaa työnantajan autoa. 

• Avustajan omia työmatkoja työpaikalle ei korvata, ne 
on mahdollista huomioida omassa verotuksessa. 

• Omaisen toimimiseen avustajana tarvitaan erillinen 
lupa vammaispalvelusta.

Lisää tietoa työsuhteen asioista Avustajakeskuksen Työsuhdeinfosta.
(vain rekisteröityneille)



MILLAINEN ON HYVÄ 
AVUSTAJA?

• On soveltuva alalle: on sinut erilaisuuden kanssa, haluaa 
avustaa; ei holhota tai hoitaa.

• Kunnioittaa työnantajansa itsemääräämisoikeutta ja 
päätäntävaltaa omasta elämästään ja kodistaan.

• Kysyy ja noudattaa työnantajan ohjeita.

• Muistaa, että hänen tehtävänsä ei ole neuvoa tai ohjata 
työnantajaa.

• Muistaa aina työroolinsa, on luotettava ja täsmällinen.

• Noudattaa vaitiolovelvollisuutta!  



MITEN AVUSTAJAN 
TYÖHÖN VOI HAKEUTUA?

• Avustajakeskus

Avoimet työpaikat ovat nähtävissä nettisivuilla avustajarekisterissämme  
oleville avustajille / työnhakijoille.

• TE-keskus 

• ”Puskaradio”

• WorkPilots

Puhelimeen ladattava sovellus, josta löytyy lyhyitä sijaisuuksia. 

TYÖNANTAJA/VAMMAINEN HENKILÖ ITSE PÄÄTTÄÄ KENET 
VALITSEE AVUSTAJAKSI.



TYÖNHAKU 
AVUSTAJAKESKUKSEN KAUTTA

• Kauttamme sinulla on mahdollisuus löytää omaan elämäntilanteeseesi sopivaa 
osa-aikatyötä, kokoaikatyötä tai sijaisuuksia vaihtelevilla tuntimäärillä.

• Avustajarekisterissä olevana sinulla on pääsy katsomaan 
kauttamme avoinna olevia henkilökohtaisen avustajan työpaikkoja. 

• Rekisteröityminen ei velvoita sinua mihinkään ja 
saat itse päättää mitä paikkoja haluat hakea. 

• Avustajarekisteriin pääset henkilökohtaisen keskustelun kautta.



VÄLIAIKAISET TUNNUKSET:

Käyttäjätunnus: Avustajainfo
Salasana: Ilmoitettu infossa

Väliaikaisilla tunnuksillamme voit käydä tutustumassa avoimiin paikkoihin 
www.avustajakeskus.fi sivuillamme. Kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta.

Mikäli kiinnostut jostain paikasta, ota koodi talteen (esim. TU987).

Saat kyseisen paikan tiedot oman tulevan keskusteluaikasi yhteydessä.

http://www.avustajakeskus.fi/


KESKUSTELUAJAN VARAAMINEN: 

Sähköpostiisi tulee illan aikana linkki, josta voit käydä varaamassa sopivan 
keskusteluajan itsellesi. Keskustelu kestää noin tunnin.

• Keskusteluajat ovat varattavissa kuukauden loppuun asti. 

• Varaathan ajan ensisijaisesti oman alueesi alueohjaajalle.

• Varattuasi sähköpostissasi olevan linkin kautta keskusteluajan, saat sähköpostiisi 
vahvistusviestin, jossa on Webropol-linkki rekisteröintilomakkeeseen sekä linkki 
Teams-kokoukseen.



HENKILÖKOHTAINEN KESKUSTELUAIKA:

• Rekisteröintilomake pitää täyttää ja palauttaa viimeistään kahta (2) arkipäivää 
ennen varaamaasi keskusteluaikaa. Muistathan säilyttää viestin, jotta pääset 
osallistumaan Teams-keskusteluun linkin kautta.

• Varaathan keskusteluaikaan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (ajokortti, passi 
ym.), jotta pystymme varmistamaan henkilöllisyytesi.

• Jos tarjolla olevista ajoista ei löydy sopivaa, ota yhteys palvelunumeroon 02-
2518 549 ma-to klo 13-15 välillä. 

• Mikäli sinulle tulee este, peruutathan ajan vahvistusviestisi kautta.



Yhteystiedot

p. 02 251 8549
avustajakeskus@avustajakeskus.fi

Avustajavälitys 

MA-TO klo 9-12

Ohjaus ja neuvonta sekä 
paikkojen tiedustelu

MA-TO klo 13-15

• Kotisivut www.avustajakeskus.fi    

• Facebook yleinen Lounais-Suomen 
Avustajakeskus ja ryhmä Lounais-Suomen 
Avustajakeskus avustajat 

• Instagram Lounais-Suomen Avustajakeskus

• YouTube kanava Lounais-Suomen          
Avustajakeskus



Hyödyllisiä sivuja ja tietoa

• Työlainsäädäntö 
https://tem.fi/tyolainsaadanto

• Työehtosopimus www.heta-liitto.fi

• Työsuhdeasioita www.tyosuojelu.fi

• Assistentti.infon aineistopankki 
henkilökohtaisesta avusta 
http://www.assistentti.info/fi/aineistot

https://tem.fi/tyolainsaadanto
http://www.heta-liitto.fi/
http://www.tyosuojelu.fi/
http://www.assistentti.info/fi/aineistot


.

Kiitos mielenkiinnostasi!
Muistathan työsuhdeinfot, joissa enemmän asiaa työsuhteen sisällöistä.  

Seuraa ilmoitteluamme ja rekisteröidy!

Yhteistyötä yli rajojen


